Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
organizowany przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
i Urząd Miasta Racibórz
pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz
z okazji z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
oraz Światowego Dnia bez Samochodu

Regulamin Konkursu
1. Konkurs organizowany jest w ramach promocji zrównoważonego transportu.
2. Cele Konkursu:
- działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się na drogach,
- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
- popularyzowanie rowerów oraz innych środków zrównoważonego transportu.
I. WARUNKI KONKURSU
a) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w mieście Racibórz i powiecie raciborskim.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV- VI oraz klas VII – VIII szkół podstawowych
b) Każda szkoła wystawia jedną drużynę trzyosobową w kategorii IV –VI oraz jedną drużynę trzyosobową
w kategorii VII – VIII. Uczestnicy klasyfikowani są indywidualnie oraz drużynowo. Jeśli drużyna będzie
liczyć mniej niż trzy osoby, nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji drużynowej.
c) Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez uczestników i opiekunów karty zgłoszenia (w
załączeniu) i dostarczenie jej – osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną - przez zgłaszającą placówkę
(szkołę) na adres organizatora –Wypożyczalnia Główna Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej ul.
Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz, e-mail: biblioteka@biblrac.pl (temat wiadomości: Konkurs Wiedzy o
ruchu Drogowym – zgłoszenie)
Termin zgłaszania uczestników upływa 15 października 2021 r. (decyduje data wpłynięcia).
Wzór karty zgłoszenia (dołączony do regulaminu) zamieszczony jest również na stronie internetowej
biblioteki – www.biblrac.pl
d) Uczniowie klas IV – VI i klas VII -VIII stanowią oddzielne grupy z odrębną klasyfikacją.
II. PRZEBIEG KONKURSU
Etap I
Konkurs odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. w Wypożyczalni Głównej Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12.
Uczestnicy proszeni są o stawienie się w dniu 20 października 2021 :

- reprezentujący klasy IV -VI - o godzinie 8.30 celem sprawdzenia listy obecności i przygotowania do
testu, który rozpocznie się o godzinie 9.00.
- reprezentujący klasy VII –VIII - o godzinie 9.30 celem sprawdzenia listy obecności i przygotowania do
testu, który rozpocznie się o godzinie 10.00
Zawodnicy powinni wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego - test pisemny.
Test składa się z 30 pytań, obejmujących wiedzę z zakresu:
- zasad i przepisów ruchu drogowego,
- znaków drogowych,
- sytuacji w ruchu drogowym.
Kryteria oceny:
w teście dla uczniów klas IV -VI z trzech wariantów odpowiedzi prawidłowa jest tylko jedna (test
jednokrotnego wyboru), dla uczniów klas VII - VIII z trzech wariantów odpowiedzi prawidłowe mogą
być: jedna, dwie lub trzy (test wielokrotnego wyboru).
Poprawna odpowiedź na pytanie – 1 punkt, błędna odpowiedź lub jej brak – 0 punktów.
Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć 30 min.
Etap II
Etap II zostanie przeprowadzony wyłącznie wtedy, gdy z powodu jednakowej ilości punktów nie będzie
można wyłonić laureatów i wyróżnionych.
Komisja sędziowska, powołana przez organizatora, wyłoni i nagrodzi zwycięzców (miejsca I – III), którzy
uzyskali największą ilość punktów.
W kwestiach spornych rozstrzyga przewodniczący komisji sędziowskiej.
Uwagi dotyczące punktacji można zgłaszać do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Po upływie tego czasu
wyniki stają się ostateczne i nie podlegają dalszemu odwołaniu.
Informacje na temat konkursu można uzyskać w Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im.
Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12, telefon 32 415 37 24, wew. 29
III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO),
Organizator informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz.
2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail:
iodo@biblrac.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji
imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i
promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności
poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych
przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w
imprezie.
6. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna
prawnego.
7. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z
którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub
publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach

osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
6. Dane mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-marketingowych z nią
związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do
momentu cofnięcia zgody.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W
sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadkach, w
których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

